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H.

Características técnicas dos lectores de radiofrecuencia
Os lectores de radiofrecuencia, en calquera das
súas modalidades, deberán cumprir cos requisitos
establecidos nas normas UNE-ISO 11785, e UNE
68402 e as súas posteriores modificacións.
Poderanse utilizar lectores dos seguintes tipos:
1. Lectores de radiofrecuencia de man: Lector
non integrado en ningunha instalación, que contén
en si mesmo todos os elementos necesarios para a
súa utilización autónoma, coas características de
tamaño e peso adecuadas para permitir o seu transporte e utilización manual.
Deberá mostrar en pantalla o código completo
do transpondedor.
É recomendable que conte con conexión con
antena accesoria externa e/ou con dispositivo de
xestión de información, que funcione con baterías
recargables, que o seu peso sexa reducido e que
conteña un teclado alfanumérico con posibilidade
de introducir e almacenar datos en memoria.
2. Lectores de radiofrecuencia fixos: Lector
destinado a ser instalado nunha localización con
carácter fixo e inamovible, tal que non se prevé ningún desprazamento dos dispositivos electrónicos
nin dos posibles complementos que compoñen o
devandito lector.
O fabricante deberá sinalar qué tipos de xestores
de datos require ou permite o sistema.
3. Lectores de radiofrecuencia transportables:
Lector destinado a ser instalado como fixo con
carácter temporal, que se pode desinstalar e transportar a outro lugar para realizar a súa función como
fixo en distintas localizacións.
O fabricante deberá sinalar qué tipos de xestores
de datos require ou permite o sistema.
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ORDE PRE/407/2006, do 14 de febreiro, pola
que se modifica a Orde PRE/1377/2005, do 16
de maio, pola que se establecen medidas de
vixilancia e control de determinadas salmoneloses en explotacións de galiñas poñedoras,
para efectos do establecemento dun programa
nacional, no relativo á vacinación. («BOE» 44,
do 21-2-2006.)

No artigo 8. 1 da Orde PRE/1377/2005, do 16 de maio,
pola que se establecen medidas de vixilancia e control de
determinadas salmoneloses en explotacións de galiñas
poñedoras, para efectos do establecemento dun programa nacional, disponse que será obrigatoria a vacinación preventiva das futuras poñedoras fronte ás salmoneloses de importancia para a saúde pública, de todas
aquelas explotacións de aves poñedoras que non teñan
completamente implantado un plan de vixilancia e autocontrol de salmonelose, ou que téndoo completamente
implantado, este non demostrase a súa eficacia con análises negativas a «S. enteritidis» e «S. typhimurium»
durante, cando menos, seis meses.
Á vista da experiencia na aplicación da dita norma, en
función das actuacións que se están seguindo a nivel
comunitario, e para unha mellor garantía do adecuado
estado sanitario dos animais e produtos, resulta necesa-
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rio nestes momentos proceder a unha modificación parcial do mencionado precepto, ampliando a vacinación
obrigatoria a todos os supostos, salvo o das explotacións
que, tendo completamente implantado un plan de vixilancia e autocontrol de salmonelose, este demostrase a súa
eficacia con análises negativas a «S. enteritidis» e «S.
typhimurium» durante, cando menos, seis meses, tanto
nos autocontrois do gandeiro como nos controis oficiais.
Non obstante, esta excepción non será de aplicación ás
explotacións que realicen intercambios intracomunitarios, en que a vacinación será sempre obrigatoria.
Na elaboración desta disposición foron consultadas
as comunidades autónomas e as entidades representativas dos sectores implicados, e emitiu informe a Comisión
Interministerial de Ordenación Alimentaria.
Esta orde dítase ao amparo da habilitación contida
na disposición derradeira primeira do Real decreto
2611/1996, do 20 de decembro, polo que se regulan os
programas nacionais de erradicación de enfermidades
dos animais, pola que se faculta o ministro de Agricultura,
Pesca e Alimentación para ditar as disposicións necesarias para o cumprimento do disposto no dito real decreto,
e de acordo coa competencia do Ministerio de Sanidade e
Consumo en casos de zoonoses transmitidas por alimentos.
Na súa virtude, por proposta das ministras de Agricultura, Pesca e Alimentación e de Sanidade e Consumo,
dispoño:
Artigo único. Modificación da Orde PRE/1377/2005, do
16 de maio, pola que se establecen medidas de vixilancia e control de determinadas salmoneloses en
explotacións de galiñas poñedoras, para efectos do
establecemento dun programa nacional.
O artigo 8. 1 da Orde PRE/1377/2005, do 16 de maio,
pola que se establecen medidas de vixilancia e control de
determinadas salmoneloses en explotacións de galiñas
poñedoras, para efectos do establecemento dun programa nacional, substitúese polo seguinte:
«1. Será obrigatoria a vacinación preventiva
das futuras poñedoras fronte ás salmoneloses de
importancia para a saúde pública, salvo naquelas
explotacións de aves poñedoras que teñan completamente implantado un plan de vixilancia e autocontrol de salmoneloses que demostrase a súa eficacia
con análises negativas, nos autocontrois do gandeiro, a «S. enteritidis» e «S. typhimurium» durante,
cando menos, seis meses, e sempre que se levasen
a cabo, así mesmo, análises oficiais con resultados
negativos a «S. enteritidis» e «S. typhimurium» nos
ditos seis meses e coa mesma periodicidade que os
dos autocontrois do gandeiro. Non obstante, a dita
vacinación será obrigatoria, en todo caso, nas explotacións de aves poñedoras que realicen intercambios intracomunitarios de aves vivas ou de ovos
destinados a consumo humano.
A vacinación correrá por conta do titular da
explotación.»
Disposición derradeira única. Entrada en vigor.
Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa
publicación no «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 14 de febreiro de 2006.
FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ
Sras. ministras de Agricultura, Pesca e Alimentación e de
Sanidade e Consumo.

